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יֹום ָה ַע ְצ ָמאּות
אם תרצו אין זו אגדה

לקראת סיום הלימודים שאלה רינה אילו תכניות יש לכל אחד מאתנו ליום העצמאות.
יובל סיפרה שהם נוסעים לפיקניק משפחתי בכנרת .עדי סיפרה שהם מוזמנים למנגל אצל חברים.
אורי אמר שבטח ההורים שלו ייקחו אותם לטייל בגן לאומי ,כי אבא שלו אומר שיום העצמאות זו
הזדמנות נהדרת לבקר באתרים היפים של המדינה וליהנות מנופיה.
“מה אתך?” שאלה רינה את מאיה“ .אני בטח אלך עם אימא לבית כנסת” ,אמרה מאיה במבוכה.
היה נדמה לה שביקור בבית הכנסת נשמע פחות מלהיב מטיול או מנגל.
“בית כנסת?” שאל תומר“ ,איך זה קשור בכלל? יום העצמאות הוא חג ציוני לא יהודי ,מניפים
דגלים ,מדליקים משואות ,מבקרים בבימות בידור .לבית כנסת הולכים בערב שבת .יום העצמאות
הוא חג חילוני! נדמה לי שאת קצת מתבלבלת”.
לרגע איבדה מאיה את הביטחון ,אולי היא באמת טועה ,אבל היא זוכרת בבירור שמדי יום עצמאות
הם מקפידים ללכת להתפלל בבית הכנסת ,היא זוכרת את הקידוש ליום העצמאות ואת ההתרגשות
שאופפת את אמּה עם שירת התקווה בבית הכנסת.
“יום העצמאות הוא חג לכל דבר ואפילו חג שמח במיוחד” ענתה מאיה“ ,זה חג שחוגגים בבית,
עם המשפחה ,בטיולים ,ברחובות וגם בבית הכנסת .אצלנו בבית אפילו מדליקים נרות לכבוד יום
העצמאות”“ .זה מעניין” אמרה רינה“ ,הרי אם כולנו שמחים כל כך וחוגגים כל כך ,מדוע בעצם
שלא נראה את יום העצמאות כיום חג כמו כל החגים?”“ .אבל זה לא חג כמו כל החגים” טען תומר.
“יום העצמאות הוא משהו מיוחד .הוא חג ישראלי .אין לו קשר לחגים האחרים ,העתיקים יותר”.
“מה זאת אומרת?” שאל אורי“ ,חג ישראלי יכול להיות גם חג יהודי .יש קשר בין הדברים”.
אני עמדתי בצד ,ולא ידעתי מה לחשוב .הרי יום העצמאות הוא החג האהוב עליי ,והוא באמת
ישראלי מאוד .לעומת זאת ,גם להדליק נרות נשמע הגיוני ,הרי הגשמנו את חזונו של הרצל להקים
בית לעם היהודי...

'

ַמ ְסלּול ַה ַּמ ָּסע

יעד :מדינת ישראל
זמן מסלול :ה’ באייר תש”ח – הקמת מדינת ישראל
ה’ באייר – יום העצמאות
בנימין זאב הרצל 1904 - 1860 -
שאלת מסע :מהי מדינת ישראל עבורי? האם חגיגות העצמאות הן
ביטוי לתרבות ישראלית או לתרבות יהודית?
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בפרק זה נלמד על החזון של חוזה המדינה ושל מקימיה ,על ביטויים שונים לישראליות ועל
הקשר שלנו לחגיגות העצמאות.

“בבאזל יסדתי את מדינת היהודים”
קראו את המקור.
קראו את תחנת המידע והשלימו את החסר באמצעות אתר “על הגובה” :מועד וזיכרון  /יום הרצל  /אם תרצו
או באמצעות סרטון בריינפופ “בנימין זאב הרצל’.
בצעו את המשימות במחברותיכם.
מקור 1

“אילו באתי לסכם את קונגרס באזל [הקונגרס הציוני הראשון] באמירה אחת ,שעליי לבטאה בפומבי ,הרי
הייתה זו‘ :בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים’... .לו אמרתי זאת היום בפומבי ,הייתה התשובה צחוק מכל
עברים .אולי בעוד חמש שנים ,לכל היותר בעוד חמישים שנה ,יכירו בה הכול!”
(יומנו של הרצל :לאחר הקונגרס הציוני הראשון בבאזל)1897 ,

ַּת ֲחנַ ת ֵמ ָידע

בנימין זאב הרצל והקונגרס הציוני

הרצל נולד בעיר בודפשט שבהונגריה .הוא למד  .....1.....אך לא מצא עבודה ,ולכן עבד כ. ....2....
העיתון שלח אותו לפריז בזמן משפט  ....3....שהואשם בבגידה  .הרצל האמין שמדובר בעלילה
וכי הסיבה היחידה לאשמה היא היותו של דרייפוס  . ....4...הרצל הגיע למסקנה כי על היהודים
להקים לעצמם  ...5...משלהם .הוא כתב ספר בשם  ,....6....ובעקבות זאת החליט להזמין יהודים
מכל העולם לדיון משותף ברעיון שלו .המפגש נקרא הקונגרס  .....7....הראשון והוא נערך בעיר
 ....8....בשנת  . ..... 9..כך קמה התנועה הציונית  .בהמשך חייו פעל הרצל לקידום הרעיון שלו ונפגש
עם גדולי המנהיגים בעולם .הרצל נפטר בגיל צעיר ,בשנת  ,1904ולא זכה לראות את הקמת
מדינת ישראל ,אך הוא מכונה בשם  ...10....מדינת היהודים.

כל תלמיד/ה או זוג תלמידים /תלמידות יכינו כרזה ,מהן ניצור תערוכה.

שאלותלדיון ולמחשבה:
א .מדוע הרצל כותב שיצחקו לו אם יאמר שייסד את מדינת היהודים בבאזל בשנת ?1897
ב .לו הייתם יכולים ,מה הייתם מספרים להרצל על מדינת היהודים שקמה? נסחו מכתב וספרו על שלושה
דברים שראוי בעיניכם להדגיש .הם יכולים להיות קשורים לחיים האישיים שלכם או לחיים בישראל
באופן כללי.

אוצרים תערוכה “ -כרזות המספרות על ישראל שלנו”
.1

.2
.3
.4

1לפניכם מקורות אחדים הקשורים למדינת ישראל ,וכן מידע ותצלומים.
תוכלו להיעזר בתצלומים נוספים מהאתר “על הגובה” :מועד וזיכרון  /יום העצמאות  /אלבום התמונות של
המדינה.
2בחרו שני מקורות כתובים ושני תצלומים שמייצגים בעיניכם את ישראל שלכם ואת מדינת ישראל.
3הסבירו מדוע בחרתם דווקא במקורות האלה.
4הכינו כרזה המתארת את מדינת ישראל בעיניכם :סמלים ,הצלחות ,הישגים ,אתגרים .שלבו בכרזה משפט
או שניים מבין המקורות המופיעים כאן והוסיפו לה תצלומים של נופים ,אישים או מקומות משמעותיים.
מהכרזות ניצור תערוכה בכיתה.
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מקור 3
מקור 2

פה בארץ חמדת אבות  /מוריס רוזנפלד,
תרגום לעברית  -ישראל דושמן
ּפֹה ְּב ֶא ֶרץ ֶח ְמ ַּדת ָאבֹות
ִּת ְתּגַ ֵּׁש ְמנָ ה ּכָ ל ַה ִּת ְקוֹות,
ּפֹה נִ ְחיֶ ה ּופֹה נִ ּצֹר,
ַחּיֵ י ז ַֹהר ַחּיֵ י ְּדרֹור,
ׁשֹורה,
ּפֹה ְּת ֵהא ַה ְּׁשכִ ינָ ה ָ
ּתֹורה.
ּפֹה ִּת ְפ ַרח ּגַ ם ְׂש ַפת ַה ָ

מגילת העצמאות
מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות;
תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת
על יסודות החירות ,הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי
ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל
אזרחיה בלי הבדל דת ,גזע ומין; תבטיח חופש דת ,מצפון,
לשון ,חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל
הדתות;

[מתוך מגילת העצמאות ,הממשלה הזמנית בראשות דוד בן
גוריון ,ישראל ,ה’ באייר תש”ח]
מקור 5

תפילה לשלום המדינה
גֹואלֹו,
ָא ִבינּו שֶׁבַּשָּׁ ַמיִ ם ,צּור יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ֲ
בָּ ֵרְך ֶאת ְמ ִדינַ ת יִ שְׂ ָר ֵאלֵ ,ראשִׁ ית צְ ִמ ַיחת גְּ ֻאלָּ ֵתנּו.
ָהגֵ ן ָעלֶ ָיה בְּ ֶא ְב ַרת ַח ְסדֶּ ָך,
לֹומָך,
ְּופרֹׂש ָעלֶ ָיה ֻסכַּ ת שְׁ ֶ
אֹורָך וַ ֲא ִמתְּ ָך לְ ָראשֶׁ ָיה ,שָׂ ֶר ָיה וְ יֹועֲ צֶ ָיה,
ּושְׁ לַ ח ְ
טֹובה ִמלְּ ָפנֶ יָך.
וְ ַת ְּקנֵ ם בְּ ֵעצָ ה ָ
ֹלהינּו
ַחזֵּ ק ֶאת יְ ֵדי ְמגִ נֵּ י ֶא ֶרץ ָק ְדשֵׁ נּו ,וְ ַהנְ ִחילֵ ם ֱא ֵ
ׁשּועה וַ ֲע ֶט ֶרת נִ צָּ חֹון תְּ ַע ְּט ֵרם,
יְ ָ
וְ נָ ַתתָּ שָׁ לֹום בָּ ָא ֶרץ ,וְ שִׂ ְמ ַחת עֹולָ ם לְ יֹושְׁ ֶב ָיה.
וְ ֶאת ַא ֵחינּו כָּ ל בֵּ ית יִ שְׂ ָר ֵאל,
זּור ֶיהם,
פְּ ָקד נָ א בְּ כָ ל ַא ְרצֹות פְּ ֵ
קֹומ ִמּיּות לְ צִ ּיֹון עִ ֶירָך
וְ תֹולִ יכֵ ם ְמ ֵה ָרה ְ
וְ לִ ירּושָׁ לַ יִ ם ִמשְׁכַּ ן שְׁ ֶמָך,
תֹורת מֹשֶׁ ה ַע ְבדֶּ ְך:
כַּכָּ תּוב בְּ ַ
ִאם יִ ְהיֶ ה נִ דַּ ֲחָך בִּ ְקצֵ ה ַהשָּׁ ָמיִ ם ִמשָּׁ ם יְ ַקבֶּ צְ ָך
ּומשָּׁ ם יִ ָּק ֶחָך( .דברים ל ,ד)
ֹלהיָך ִ
ה’ ֱא ֶ
ֹלהיָך ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲאשֶׁ ר יָ ְרׁשּו ֲאב ֶֹתיָך
וֶ ֱה ִב ֲיאָך ה’ ֱא ֶ
וִ ִירשְׁתָּ ּה וְ ֵה ִיט ְבָך וְ ִה ְרבְּ ָך ֵמ ֲאב ֶֹתיָך( .דברים ל ,ה)

שכינה  -כינוי לאלוהים

מקור 4

מקבלי פרס נובל
עשרה ישראלים קיבלו עד כה פרסי נובל .מתוכם
קיבל הסופר ש”י עגנון פרס נובל לספרות
וישראל אומן קיבל פרס נובל לכלכלה על הישגיו
במתמטיקה .מנחם בגין ,יצחק רבין ושמעון פרס
קיבלו פרסי נובל לשלום על תרומתם לקידום
השלום באזור .המדענים ישראל צ’חנובר ,אברהם
הרשקו ,דן שכטמן ועדה יונת קיבלו פרסי נובל
על מחקריהם המדעיים.
לקראת קבלת הפרס ,כתב פרופ’ אברהם הרשקו
את תולדות חייו .הוא בחר לסיים את דבריו
במילים האלו:
“כאשר אני משקיף על חיי עד כה ,אני מופתע
ממזלי הרב ,הן בחיי האישיים והן בחיי המדעיים.
שני הורי ,לאחר שניצלו מהשואה ,חיו בישראל
והגיעו לשיבה טובה .אני מאושר עם אשתי,
ילדיי ונכדיי .למזלי הרב ,היו לי מורים ומדריכים
יוצאי דופן בתחום המדע וזכיתי להשתמש בידע
שצברתי כדי לתרום תרומה משמעותית .לו רק
היה מעט שלום בעולם ,ובפרט שלום בין ישראל
ושכנותיה – הייתי שבע רצון לחלוטין”.

(מתוך התפילה לשלום המדינה ,חיברו :הרבנים
הראשיים הרב עוזיאל והרב הרצוג והסופר ש”י
עגנון)

צור ישראל וגואלו – כינוי לאלוהים
ראשית צמיחת גאולתנו – בימים הראשונים בהם
חזרנו לארצנו ונגאלנו מהגלות
אברת חסדך – החסד שלך
ותקנם בעצה טובה – תן להם יכולת להחליט החלטות
טובות
פזוריהם – הארצות בהן פזורים היהודים
נדחך – הנידחים ,היהודים הפזורים במקומות
רחוקים.

[מתוך אתר מקבלי פרס נובל]
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מקור 6

מקור 7

השיר מתאר את התלאות שעברו על בני
העדה האתיופית בעלייתם לארץ דרך
מדבריות סודן בדרכם לארץ ישראל.

שיר השיירה  /עלי מוהר
ִּבלְ ׁשֹונֹות ַרּבֹות ִמ ְּספֹור ִּד ַּב ְרנּו
וְ זֶ ה ֶאת זֶ ה ּכִ ְמ ַעט ִּבכְ לָ ל ֶׁשּל ֹא ִהּכַ ְרנו
ּומקֹומֹות ַר ִּבים ְמאֹד ָע ְזַבנּו
ְ
וְ ָרק ָמקֹום ֶא ָחד ָרצִ ינּו וְ ָא ַה ְבנּו
ּומקֹומֹות ַר ִּבים ְמאֹד ָע ְזַבנּו
ְ
וְ ֶאל ָה ָא ֶרץֶ ,אל ָה ָא ֶרץ ָּבאנּו.

המסע לארץ ישראל /חיים אידיסיס
ַהּיָ ֵר ַח ַמשְׁ ּגִ ַיח ֵמ ַעל,
עַ ל ּגַ ִּבי ַׂשק ָהאֹכֶ ל ַה ַּדל
ַה ִּמ ְד ָּבר ִמ ַּת ְח ַּתיֵ ,אין סֹופֹו לְ ָפנִ ים,
וְ ִאמִּ י ַמ ְב ִט ָיחה לְ ַא ַחי ַה ְּק ָטנִ ים.

וְ נִ ְמ ֶׁשכֶ ת ַׁשּיָ ָרה
ִמן ַה ְּמ ָאה ֶׁש ָע ְב ָרה
חֹוקים ּכְ ָבר ַהּיֹוצְ ִאים
ְר ִ
ִאיּכָ ִרים וַ ֲחלּוצִ ים
ֶׁש ָע ְמלּו ָע ְבדּו ַּב ֶּפ ֶרְך
ְּבלִ י לִ ְראֹות ֶאת סֹוף ַה ֶּד ֶרְך
עֹוב ִרים ֲאנַ ְחנּו
וְ ַעכְ ָׁשו ְ
ל ֹא ָׁש ַק ְטנּו וְ ל ֹא נָ ְחנּו
ל ֹא יַ ְמ ִׁשיכּו ִּבלְ ֲע ֵדינּו
זֹוהי ַה ְר ַּפ ְת ַקת ַחיֵּ ינּו.
ִ

עֹוד ְמ ַעט ,עֹוד ְקצָ ת ,לְ ָה ִרים ַרגְ לָ יִ ם
רּוׁשלַ יִ ם.
ַמ ֲא ָמץ ַא ֲחרֹון ,לִ ְפנֵ י יְ ָ
אֹור יָ ֵר ַח ַה ֲחזֵ ק ַמ ֲע ָמד,
ַׂשק ָהאֹוכֶ ל ֶׁשלָּ נּו ָא ַבד
ַהמִּ ְד ָּבר ל ֹא נִ גְ ָמר ,יְ לָ לֹות ֶׁשל ָּתנִּ ים,
וְ ִאמִּ י ַמ ְרּגִ ָיעה ֶאת ַא ַחי ַה ְּק ָטנִ ים.
עֹוד ְמ ַעט ,עֹוד ְקצָ תְּ ,ב ָקרֹוב נִ ּגָ ֵאל
ל ֹא נַ ְפ ִסיק לָ לֶ כֶ ת ,לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל.

ּומ ֲחנֹות ֵהּגָ ְחנּו
ִמּגְ ָטאֹות ָ
ֶאל ַה ִּבּצֹות וְ ֶאל ַהּיְ ִׁשימֹון ָהלַ כְ נּו
רּוסיָ ה ּופֹולַ נְ יָ ה
ִמ ְּקצֹות ֲע ָרבֵ ,מ ְ
ִה ְדלַ ְקנּו אֹור ּגַ ם בְּ ִדימֹונָ ה ּגַ ם ִּב ְדגַ נְ יָ ה.
רּוסיָ ה ּופֹולַ נְ יָ ה
ִמ ְּקצֹות ֲע ָרבֵ ,מ ְ
ִה ְדלַ ְקנּו אֹור ּגַ ם בְּ ִדימֹונָ ה ּגַ ם ִּב ְדגַ נְ יָ ה.

ׁשֹוד ִדים,
ַּובּלַ יְ לָ ה ָּת ְקפּו ְ
ְּב ַסּכִ ין ּגַ ם ְּב ֶח ֶרב ַח ָּדה
ַּב ִּמ ְד ָּבר ַּדם ִא ִּמיַ ,הּיָ ֵר ַח ֵע ִדי,
וַ ֲאנִ י ַמ ְב ִט ָיחה לְ ַא ַחי ַה ְּק ָטנִ ים.
עֹוד ְמ ַעט ,עֹוד ְקצָ ת ,יִ ְתּגַ ֵׁשם ַה ֲחלֹום
עֹוד ְמ ַעט נַ ּגִ ַיע ,לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל.

ּומּכָ ל ַהּגָ לֻ ּיֹות
ִ
וְ ִעם ּכָ ל ַה ְּב ָעיֹות
ַעם נֹוצָ ר וְ ֶא ֶרץ ָק ָמה
וְ ָׂש ָפה ֲאשֶׁ ר נִ ְר ָד ָמה
עֹור ֶרת
ׁשּוב ִה ְת ִחילָ ה ִמ ְת ֵ
ּומ ַד ֶּב ֶרת
ּומ ַד ֶּב ֶרת ְ
ְ
ִמ ָּס ִביב יְ הֹום ַה ַּס ַער
ַרב ַהּק ִֹׁשי וְ ַהּצַ ַער
ֲא ַבל יֵ ׁש ַעל ָמה לִ ְׂשמ ַֹח
יֵ ׁש עֹוד א ֶֹמץ ,יֵ ׁש עֹוד ּכֹח.

מּותה ֶׁשל ִאמִּ י,
ַּבּיָ ֵרח ְּד ָ
ַמ ִּב ָיטה ִּביִ ,א ָּמא ַאל ֵּת ָעלְ ִמי
לּו ָהיְ ָתה לְ צִ ִּדיִ ,היא ָהיְ ָתה יְ כֹולָ ה,
הּודי.
אֹותם ֶׁש ֲאנִ י יְ ִ
לְ שַׁ כְ נֵ ַע ָ
עֹוד ְמ ַעט ,עֹוד ְקצָ ת ,יִ ְתּגַ שֵׁ ם ַה ֲחלֹום
עֹוד ְמ ַעט נַ ּגִ ַיע ,לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל.
עֹוד ְמ ַעט ,עֹוד ְקצָ ת ,לְ ָה ִרים ֵעינַ יִ ם
רּוׁשלַ יִ ם.
ַמ ֲא ָמץ ַא ֲחרֹון ,לִ ְפנֵ י יְ ָ

צֹומ ַחת ִמ ְּס ִב ֵיבנּו
ֵאיְך יִ ְׂש ָר ֵאל ַ
רֹונֹותינּו
יֹותר ִמּכָ ל ֶח ְס ֵ
ִהיא ֲחזָ ָקה ֵ
ּפֹור ַח
וְ גַ ם ַהּנֶ גֶ ב עֹוד יִ ְהיֶ ה ֵ
וְ עֹוד נִ ְד ַאג ֶׁש ַהּזָ ֵקן יִ ְהיֶ ה ָׂש ֵמ ַח.
ּפֹור ַח
וְ גַ ם ַהּנֶ גֶ ב עֹוד יִ ְהיֶ ה ֵ
וְ עֹוד נִ ְד ַאג ֶׁש ַהּזָ ֵקן יִ ְהיֶ ה ָׂש ֵמ ַח.
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גל פרידמן זוכה מדליית הזהב בגלישת
רוח (משמאל) וזוכה מדליית הארד
בג’ודו ,אריק זאבי ,בנתב”ג עם הגעתם
מהמשחקים האולימפיים מאתונה .2004
| לשכת העיתונות הממשלתית

zeevveez

מכתש רמון | מיכאל פרוברוצקי

שאלות לדיון ולמחשבה:

חוף ים בתל אביב | יואב שפירא

התבוננו בכרזות שיצרתם וכתבו פסקה על התרשמותכם מהתערוכה.
התייחסו לשאלות הבאות:
1 .1עד כמה התערוכה מייצגת את ישראל שלי?
2 .2האם הדימויים שנבחרו מייצגים הצלחות או דווקא אתגרים?
3 .3האם הייתי מוסיף או משנה דבר מה בתערוכה?
4 .4אפשר לצרף את הפסקאות שתכתבו וליצור “ספר מבקרים” המתייחס
לתערוכה“ :כרזות מספרות על ישראל שלנו”.

ֵצ ָידה לַ ֶּד ֶרְך
מסורת וחידוש :מדינת ישראל היא אמנם מדינה צעירה ,אך ישנן כבר מסורות של חגיגות יום
העצמאות.
חשבו וכתבו במחברותיכם:
• כיצד אתם חוגגים את יום העצמאות?
• האם הייתם רוצים להוסיף או לשנות דבר מה בחגיגות העצמאות שלכם? מדוע?
אחריות ומחויבות :מדינת ישראל היא מדינה צעירה ומתחדשת שמתמודדת עם אתגרים רבים.
חשבו וכתבו במחברותיכם:
א .אילו איחולים תרצו לאחל למדינה לקראת ההמשך?
ב .במה תרצו לסייע או להמשיך ולפתח בחברה בישראל ?
ג .כיצד תוכלו לעשות זאת?
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